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Introdução

• As infecções hospitalares são preveníveis?

✓ Sim, as infecções hospitalares e óbitos associados não deveriam ocorrer, a
maioria destes eventos é PREVENÍVEL.
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PETER W SCHREIBER ET AL. (2018). The preventable proportion of healthcare-associated infections 2005–2016: Systematic review and 
meta-analysis. Infection Control & Hospital Epidemiology, 39(11), 1277-1295. 

“Ninguém deve ser prejudicado ao receber cuidados de saúde.  Globalmente, pelo 
menos 5 pacientes morrem a cada minuto por causa de cuidados inseguros. 

Infecções relacionadas à assistência à saúde matam mais de 16 milhões de pessoas 
em todo o mundo a cada ano; mais que AIDS, tuberculose e malária combinados.”

Prof. Didier Pitet. Diretor do Programa de Controle de Infecções e do Centro Colaborador de Segurança 
do Paciente da OMS, Hospital Universitário de Genebra, Suíça.
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✓ Vanessa tinha 25 anos quando ficou gravemente desfigurada

após um acidente de carro quase fatal. Sobreviver ao

acidente foi apenas o começo da sua jornada...

http://vanessacarter.co.za/antibiotic-resistance/

A face da infecção: Vanessa Carter 

http://vanessacarter.co.za/antibiotic-resistance/
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✓ Durante uma década de cirurgias, uma infecção por MRSA se

desenvolveu em um de seus implantes faciais. Ela não

conseguia entender por que os antibióticos não estavam

funcionando... pânico...!http://vanessacarter.co.za/antibiotic-resistance/

A face da infecção: Vanessa Carter 

http://vanessacarter.co.za/antibiotic-resistance/
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✓ Demorou dois anos para combater a infecção antes de uma

cirurgia final de reconstrução facial.

✓ As infecções por bactérias multirresistentes estão

minando a medicina moderna!http://vanessacarter.co.za/antibiotic-resistance/

A face da infecção: Vanessa Carter 

http://vanessacarter.co.za/antibiotic-resistance/


Introdução

• Quem desenvolve infecção hospitalar?

✓ Rico, pobre, negro, branco, criança, idoso, adulto jovem...
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Rory Staunton (Nova York): morreu 
repentinamente, aos 12 anos, de 

sepses. Shahida Begum (Londres): 
morreu inesperadamente, 
aos 39 anos, de sepses.

Kessie Thomas (Londres): morreu 
aos 4 anos, de sepses.



Introdução

• Como prevenir as infecções hospitalares?

✓ Qual é uma das melhores maneiras de prevenir infecções e impedir a
propagação de germes nocivos?

o Lavar as mãos!!

✓ Higienize suas mãos, salve vidas!
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O desafio é enorme!

• Lutamos contra as infecções 
hospitalares desde 1991...!

• A adesão à higiene de mãos é 
inaceitavelmente baixa... 

• Porque as pessoas não 
higienizam as mãos? 

✓ Higienizar as mãos é um gesto tão 
simples, sem qualquer tecnologia, que 
as pessoas simplesmente não o fazem!



Ozires: de brinquedo a... professor 
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✓ Robô humanoide programável de 1,22m de altura controlado por comandos de voz.

✓ Adaptações: câmera espiã, sistema de áudio melhor, dispensador de álcool-gel,
mini projetor e um propósito... o ex-robô de brinquedo tornou-se um professor
envolvido em campanhas de higiene das mãos!



Ozires versus Ozires, o Engenheiro do Brasil
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✓ Ozires Silva: engenheiro aeronáutico brasileiro,
fundador da Embraer.



Estratégiamultimodal centrada no robôOzires

1. Aulas em português, ministradas pelo robô, acrescidas das vídeo aulas +

2. Robô demadeira com alerta sonoro para higiene dasmãos e afixado em pontos estratégicos +

3. Imãs de geladeira com estampas doOzires (presentes para lembrar…) +

4. Aplicativo paramonitoramento de higiene dasmãos (Hands Clean®) +

5. Relatórios com taxas de adesão à higiene demãos individualizadas (feedback pessoal) +

6. Empoderamento do paciente sobre aspectos de higiene dasmãos +

7. Uso de alertas sonoro para higiene dasmãos nas portas dos quartos de pacientes.
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COUTO BRGM ET AL. (2018). Using a Humanoid Robot to Improve Hand Hygiene Compliance. 

Open Forum of Infectious Diseases, 5, S172. 

ALVIM AL, COUTO BRGM (2019). : Sound Alert Hand Hygiene: is it a good tool to improve compliance?

The Journal of Epidemiology and Infection Control. 



Estratégiamultimodal centrada no robôOzires

• As pessoas ouvem o robô com muito mais 
atenção do que seus colegas humanos...!
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Estratégiamultimodal centrada no robôOzires
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App “Hands Clean”
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Adesão à higiene de mãos: Tx categoria X sexo

15



Tx de adesão à higiene de mãos individualizada
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17

Tx individualizada de adesão à higiene de mãos



✓ Implantação nas portas de apartamentos 

do hospital de campainhas que tocam 

áudios gravados em arquivos MP3:

o Toda vez que uma pessoa entrar no quarto, 

a campainha será automaticamente 

acionada e emitirá frases tais como “Por 

favor, não esqueça de higienizar suas mãos. 

Muito obrigado!” 

Alarmes sonoros



Alarmes sonoros
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Alarmes sonoros

20



Alarmes sonoros + Ozires (maquete)
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• Imãs de geladeira com cópia do Robô Ozires com a frase: 

“Higiene suas mãos. Salve Vidas!”

Imãs de geladeira com cópia do Ozires
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✓ Para lembrar...!



Empoderamento do paciente: outro desafio gigante!
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Resultados decisivos

✓ Funciona! O comportamento das pessoas mudou! É sustentável!
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Hospital A Hospital B



Resultados decisivos e... Rápidos!

25Hospital C



Comomedir a adesão à higiene demãos?
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• Métodos mais comuns:

a) Observação direta (observador oculto)

✓ Como avaliar o que ocorre dentro de apartamentos?

✓ Processo caro, demorado!

b) Métodos indiretos (consumo de produtos para HM)

✓ Consumo de álcool-gel, sabão líquido, papel toalha...

✓ Como gerar indicadores por setores?

✓ Como separar o consumo de álcool para limpeza de bancadas...?

c) Questionários (survey)

✓ Autoavaliação...!?

✓ Coleta automatizada: sistema de comunicação com beacons instalados nos
crachás dos profissionais e pequenos coletores de informações instalados no
leito do paciente e no dispenser de álcool/pia.



Trabalho futuro... hoje: protótipo do Sistema!

27Coletores wifi Beacon no crachá



Novos desafios
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✓ estamos trabalhando na mudança do
processador do robô para outro, como o
Raspberry Pi, para conectá-lo a uma inteligência
artificial como o IBM Watson.

✓ Um dia... um sonho: Ozires participando de
programas de gerenciamento de uso de
antimicrobianos (Antimicrobial Stewardship)!


